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Protokoll
Koosolekul osalesid: Marti Hääl, Mark Eikner, Siim Nõmmoja, Monika Sehver, Annike Laving,
Janek Aavik
Tegevjuhtkonna esindajad: Riina Pill, Grete Klettenberg
Koosoleku juhataja: Marti Hääl
Päevakord:
1. Ratsaliidu 2019 aastaaruanne ja audiitori akt
2. Ratsaliidu kolme kuu kasumiarunne võrreldes kinnitatud eelarvega, bilanss ja
kasumiaruanne märtsi lõpu seisuga
3. Soovitsulik meditsiinilise julgestamise juhend ratsavõistlustel
4. Hillar Talts kandidatuur FEI rakendispordi komiteesse
5. Ratsakoolide töö ja võistluste edasine toimumine
Pp.1. Juhatus kinnitas ERL 2019 aastaaruande.
Pp.2.

Juhatus tutvus Ratsaliidu kolme kuu kasumiaruandega. Seoses võistluste tühistamisega on
käive märkimisväärselt kahanenud. Esitatud informatsioon võeti teadmiseks.

Pp.3.

Tutvuti ratsavõistluse meditsiinilise julgestamise soovitusliku juhendiga.
Ratsaliidu juhatus soovitab võistluste korraldamisel lähtuda juhendis
kehtestatud miinimumstandarditest. Tegemist on soovitusliku juhendiga kuid plaanis
on muuta kolme aasta pärast juhend kohustuslikuks. Täpsustuste juurde tullakse tagasi
lähtuvalt võistluste korraldajate tagasisidest.

Pp.4. Ratsaliidu juhatus kiitis heaks Hillar Taltsi kandidatuuri esitamise FEI
rakendispordi komiteesse.
Pp.5. Koosolekul arutati ratsakoolide töö toimumise üle ja võistluste korraldamist. Järgida tuleb
ministeeriumi poolt antud soovitusi spordi- ja liikumisürituste korraldamiseks
välitingimustes. Tegevjuhtkond koostab ajutised reeglid suviste ratsavõistluste
korraldamiseks ja edastab need ministeeriumile. Täpsem info võistluste toimumise osas
mai keskpaigaks.
Jooksev info:
• Selle aasta algusest ei toeta Postimees Grupp Ratsaliidu võistluste online ülekandeid. Kuna
eriolukord on teinud tegevustes olulisi muudatusi siis sellest tulenevalt proovime Postimees
Grupiga uuesti ülekannete osas läbi rääkida.
• Juhatus arutas Horse Show toimumist. Otsuse võistluse toimumise osas teeb juhatus
maikuu lõpus.
• Arvestades eriolukorrast tulenevat majanduslangust tuleb mai lõpuks üle vaadata ka uue
arengukava eesmärgid ja Ratsaliidu 2020 aasta eelarve.
• Marti Hääl andis ülevaate Veskimetsa Ratsakeskuse arengutest. Juhatus otsustas
volitada Marti Hääl`t esindama Eesti Ratsaspordi Liitu OÜ Ratsasport
üldkoosolekul ja otsustada hoonestusõiguse lõpetamine, nõude esitamine ning
Heiti Hääle valimine juhatuse ainsaks liikmeks.

•
•

ERL juhatus otsustas anda SA Tallinna Ratsakool-le mandaadi Tallinna
linnavalitsusega läbirääkimiste pidamiseks Veskimetsa Ratsabaasi teemadel.
ERL üldkogu koosolek toimumise ajaks kinnitati 04.06.2020. Konkreetsem informatsioon
ning tingimused täpsustatakse peagi.
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